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Resumo 
Neste trabalho, analisamos de que forma as concepções do que seja Educação Superior 
aparecem nos discursos publicitários. Para tanto, após breve caracterização da atual 
situação de mercantilização da educação superior no Brasil, levando-se em conta as 
transformações ocorridas principalmente nas últimas décadas, analisamos algumas 
peças publicitárias veiculadas em encarte publicitário de Educação em VEJA SP, de 
modo a captar o tipo de representação do que seja Educação Superior e os valores 
veiculados neste espaço. A conclusão a que chegamos é a de que há um investimento 
discursivo fundamental a partir do tripé tradição, modernidade e eficiência, sempre 
associando uma direta co-relação entre qualificação profissional e alocação no mercado 
de trabalho. 
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O presente trabalho é parte de uma pesquisa maior sobre cultura escrita, 

globalização e formação universitária, em que se busca investigar concepções de 

estudo e de aprendizagem e expectativas do estudante universitário de IES periférica, 

reunindo professores dos programas de Mestrado em Educação e Mestrado em 

Comunicação da Universidade de Sorocaba, assim como estudantes de graduação e de 

mestrado da mesma universidade.  

Boa parte dos estudantes que compõem a nova onda de escolarização de nível 

superior é oriunda de um segmento social de baixa escolarização e tem experiência 

educacional marcada pela escola rização tardia ou irregular, incluindo interrupções ou 

abandono dos estudos, repetição de série escolar, conclusão de grau de escolaridade por 
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sistemas alternativos (suplências, telecursos, exames públicos), longo período de 

interrupção entre fim do ensino médio e o início da universidade.  

Estes estudantes universitários – principalmente aqueles de primeira geração de 

longa escolaridade – teriam um histórico escolar diferente do modelo paradigmático. 

Além disso, porque trabalham e moram distantes do campus universitário, têm pouco 

tempo disponível para a universidade e raramente participa de atividades de extensão 

cultural, encontros cient íficos e demais ações acadêmicas. Em função disso, é razoável 

supor que, mesmo alcançando uma longa escolarização, não desenvolveu determinadas 

habilidades de estudo nem o domínio de certas formas da cultura escritas, o que implica 

o desconhecimento – ou pelo menos a dificuldade de manuseio – de universos 

referenciais próprios das práticas acadêmicas. 

Conhecer, portanto, o que se diz a este público – e a publicidade tem se 

mostrado um recurso cada vez mais importante para as IES privadas – sobre o que é a 

Educação Superior é fundamental para intervir no debate político e fazer avançar a 

democracia para muito além de projetos de financiamento de uma educação para a 

submissão.   

Neste trabalho, buscamos analisar as concepções de Educação Superior que se 

manifestam nos / através de discursos publicitários. Para tanto, após breve 

caracterização da atual situação de mercantilização da educação superior no Brasil, 

examinamos 5 peças publicitárias veiculadas em um informe publicitário intitulado: 

"Especial Educação" na revista Veja São Paulo de 25 de maio de 2005 (não há 

paginação nos anúncios por se tratar de um encarte).  

 

1. Educação Superior na lógica do capital 

A universidade ocidental, neste início de milênio, busca encontrar seu lugar num 

meio altamente modificado pela tecnologia e pela instantânea circulação de informações 

e conhecimentos. Na lógica do capital, conhecimento é valor e, portanto, um bem que 

pode ser apropriado, comercializado, trocado. O discurso liberal, por sua vez, alardeia, o 

fim dos paradigmas clássicos e a emergência de uma era em que o trabalhador precisa 

ser flexível, dinâmico, ágil para estar em consonância com a ordem da produção.  

No Brasil, a universidade tradicional perdeu o rumo. Terminou sendo posta a 

serviço das classes alta e média alta pelas corporações políticas que administram, em 

decorrência do fato de o vestibular constituir uma seleção de tipo econômico, aprovando 

somente aqueles que conseguiram pagar estudo secundário particular, bem como 
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cursinho preparatório, ao invés de privilegiar as classes mais desprovidas de recursos. 

As universidades particulares passaram a atender, em cursos noturnos de menor 

qualidade, aos anseios profissionalizantes das classes menos favorecidas e programaram 

a ampliação de cursos em função de demandas imediatas que muitas vezes conduzem à 

rápida saturação do mercado. 

Para a política neoliberal, a educação superior onera os cofres públicos, sendo 

recomendada a privatização das universidades públicas e a diversificação de suas fontes 

de recursos, por meio de doações da iniciativa privada, cobrança de mensalidades, 

contratos de pesquisa com empresas, venda de serviços e assessorias e consultorias. 

Neste sentido, as reformas se realizaram no contexto da universalização do 

capitalismo e da profissionalização da ciência. O conhecimento científico e os seus 

frutos são vistos como moeda de troca e elementos estratégicos no mercado neoliberal 

altamente competitivo, globalizado e tecnológico. Diante disso, é fácil entender por que 

os locais onde esses conhecimentos são adquiridos – as faculdades e universidades dos 

mais variados tipos, públicas, privadas, comunitárias – tornaram-se valorizados.  

A convicção da importância da formação acadêmica para a realização do sonho 

dos indivíduos de mudança no posicionamento espacial, somada a um contexto social, 

político e econômico neoliberal, resultou num processo de privatização da educação 

superior pública e de expansão acelerada das instituições particulares e de cursos, em 

proporção jamais vista no território nacional. Torna-se lugar comum afirmar que tem 

maiores chances de obter um “bom” emprego quem passa mais tempo nos bancos 

escolares e que tem maiores chances de ganhar um “bom” salário aquele que conclui um 

curso superior, o que seuqer pode ser cons iderado meia verdade. 

Ao abdicar da operacionalização da Educação Superior, mantendo apenas o seu 

controle à distância, por meio de mecanismos legais e normativos, o Estado 

desencadeou um processo de competição acirrada entre as instituições particulares, que 

disputam um contingente cada dia maior de candidatos ao ensino superior – contingente 

formado não só por concluintes do ensino médio como também por um novo público, 

originário das classes sociais menos favorecidas e até recentemente alijado das 

faculdades e universidades.  

Essa competição, somada à invasão do capital na esfera da educação, sobretudo 

no setor privado, tem transformado as IES em verdadeiras empresas de educação e o 

ensino em um produto/mercadoria que todos desejam, glamourizados ainda mais por 

campanhas publicitárias que utilizam, como canal, todos os veículos de comunicação 
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disponíveis. Em entrevista concedida à Folha de S. Paulo, em 23/07/2001, a 

antropóloga Eunice Ribeiro Durham declarou: “Tem havido um crescimento 

desmesurado do sistema privado. Esse crescimento está sendo governado pelo mercado, 

pelo processo de lucro, e está ameaçando a credibilidade do sistema de ensino superior 

no Brasil”. 

Neste trabalho, examinamos uma faceta desta competição: aquela que se 

manifesta na publicidade. Mas nosso interesse não está em ser juiz desta disputa e 

identificar os mais capazes. Ao contrário, interessa-nos exatamente identificar as 

constantes discursivas que suportam a ideologia educacional atual e que reforçam os 

mitos de sucesso e felicidade garantidos pela universidade. Neste sentido, estamos 

interessados em examinar como se constroem discursos ideológicos em consonância  

com interesses políticos e econômicos na imbricação da Educação com a Publicidade.  

 

2. Publicidade e ideologia 

A mídia e a publicidade são um importante fator na determinação do 

comportamento dos indivíduos quanto ao consumo. As necessidades criadas através da 

publicidade representam, primeiramente, os interesses econômicos das grandes 

empresas. Secundariamente, baseiam-se nos possíveis sonhos das mais diversas 

naturezas do chamado público alvo. 

Assim, não faz sentido falar em “verdade” ou “verdadeiro” quando se considera 

o universo da publicidade. No limite, pensando estritamente dentro de uma ética de 

mercado, pode-se sustentar que seja condenável toda e qualquer propaganda ou 

publicidade que deliberadamente ou por ignorância de seus autores resulte em 

divulgação de falsidades ou de valor que contrariem certos princípios humanos 

universais na atualidade. O propósito da publicidade consiste mais do exercício do 

poder (por palavras e imagens) em favor da representação que do engano do público a 

convencer.  

Neste sentido, a publicidade se constitui um misto de representação da retórica – 

que envolve a persuasão, o desejo e a ilusão de satisfação – com a iminente projeção de 

um estado de coisas, sem que, entretanto, sejam privilegiados o binômio verdade-

engano, conceitos racionalizantes, o erro ou a certeza. A publicidade de beneficia as 

diversidade de representações das coisas e trata de pôr em evidência as representações 

que tornem seu discurso poderoso ou, em outras palavras, as representações que 
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suportem ações de adesão às teses (comportamentos, idéias, produtos) por ela 

assumidos. 

Assim, os publicitários não ocultam ao público uma verdade encoberta 

ideologicamente, antes o iludem, buscando produzir o desejo de comprar, de seguir 

supostos modelos de comportamento, fala e pensamento. Desta forma, a publicidade 

não se resume à representação da significação visada pelos publicitários (ideologia do 

publicitário). Ela é um misto. É o uso do discurso como exercício do poder de impor 

modelos de idéias, conceitos e comportamentos, supostamente melhores ou mais 

vantajosos.   

. Dessa maneira, ao mesmo tempo em que reforça o sentido já estabelecido ou 

reconhecido, o publicitário idealiza a realidade, através de recursos que não são 

meramente argumentativos, racionais. 

A persuasão, o convencimento do público-alvo, ocorre, sobretudo, graças ao 

apelo emocional da retórica no texto e na imagem da propaganda. Entretanto, por mais 

idealizada que seja a realidade anunciada, esta é sempre fechada, tornada natural, 

disfarçada como não artifício, ou pseudonatureza. Sempre apropriada ou familiarizada 

para o público consumidor.  

Assim, o público consome produtos, bem como serviços, conceitos, idéias e 

modelos de comportamento, mas não é propriamente enganado pelo publicitário. A 

questão é mais sutil. Ele é seduzido por uma espécie de romance preparado para 

satisfazer suas expectativas já existentes, quando muito reelaboradas, reapresentadas. 

Independentemente de comportar uma técnica, a publicidade manifesta um 

discurso, como tal é ge rador constante de valor. Ela produz e reproduz verdades, 

repercute percepções mais ou menos estabelecidas do real, veicula verdades, mesmo 

que estas verdades não sejam necessariamente originais, fundadoras. Em alguns casos, 

ela acelera a instalação de verdades, em outros impede que determinados processos, 

tendências sociais, progridam num ritmo que deveria se progredir conforme os vínculos 

daqueles que controlam a produção desse discurso. 

A propaganda em si parte deste discursivo e é incorporado no discurso da 

publicidade, que é passar para o público o que ele quer ouvir, quando na verdade não é 

isso. É fazer crer que aquilo que se está sendo passado, é aquilo que ele (público) 

espera. 

 

3. Eficiência, tradição e modernidade – a publicidade da Educação Superior 
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Ao analisar a propaganda dos processos seletivos de algumas IES privadas não 

temos dúvida quanto ao avanço da mercantilização desse nível de ensino. É nítida a 

imagem da educação superior associada à idéia de produto, ou seja, é preciso 

influenciar, atrair, envolver os consumidores na aquisição do produto denominado 

educação.  

De forma a buscar identificar os valores e conceitos de Educação Superior 

veiculados pela propaganda institucional de IES privadas, examinaremos alguns 

anúncios de Instituições de Ensino Superior veiculados na Revista Veja São Paulo, de 

25 de maio de 2005, buscando verificar como são trabalhadas as representações de 

educação superior nestas manifestações publicitárias, admitindo que se trata de uma 

tendência generalizada que corresponde à ação ideológica do capitalismo atual no 

sentido de tornar legítimo e natural uma concepção de educação voltada para o lucro e 

para a competitividade. 

A simples existência desse grande mercado publicitário, já por si só comprova as 

mudanças no sistema. A análise detalhada das peças publicitárias permitirá identificar as 

principais linhas de força e de valores veiculados por estas propagandas, que de uma 

forma ou de outra são assumidas pelas instituições que as solicitam. 

 

3.1 Voe alto com a UNIFIEO – Centro Universitário FIEO (Fundação 

Instituto de Ensino para Osasco) 
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O anúncio da instituição UNIFIEO explora uma metáfora muito conhecida, um 

tanto gasta, mas bastante eficiente: Voe alto. Destaca um rapaz e uma moça felizes, 

limpos, bem vestidos e bem dispostos, alegres, voando felizes no céu azul. “Voar alto” 

significa ir longe, crescer na vida, ter sucesso. A UNIFIEO, sugere a peça publicitária, 

seria o caminho para os jovens estudantes alcançarem o sucesso. 

E como se faz isso? 

A resposta aparece no texto que se põe logo abaixo da imagem dos jovens, na 

parte inferior da página: trata-se de “preparar você para o mercado de trabalho” (Voe 

alto , então, uma referência à inserção com sucesso no mercado de trabalho). Mas em 

nenhum momento a propaganda informa que o mercado de trabalho é seletivo, restritivo 

e que implica na busca de maior empregabilidade para sobreviver em condições 

pequenas de mercado. 

Voe alto se refere aos anseios individuais do público-alvo (estudante) da 

propaganda, não remete para nenhum tipo de organização social coletiva, de construção 

de conhecimento. E a felicidade, portanto, é relacionada diretamente ao sucesso sócio-

econômico. Aparentemente a linguagem utilizada nesta propaganda é baseada no que o 

público alvo espera. Existe um conjunto de coisas que se impõem às pessoas. Há a 

necessidade de sobreviver, e sobreviver significa ser competitivo, ser batalhador, ser 

disputador e valorizar o moderno. A propaganda materializa este dado de realidade, 
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torna-o não histórico, quase transcendente. Torna o que deveria ser vergonhoso: “ser 

ganancioso”, numa qualidade: “ser competitivo”. 

Neste anúncio, o leitor é convencido da necessidade de fazer faculdade, por se 

tratar de uma determinação da organização social atual. Na lógica que se instaura, a 

educação não é um lugar de crescimento de potencialidades humanas, é um lugar de 

formação de pessoas para a produção. No mundo competitivo, o que importa é quem 

mais tem, mais consegue produzir.  

Alguns elementos muito importantes se agregam à proposta de voar alto. Trata-

se de dar legitimidade à oferta, afinal o que garante que a UNIFIEO (mais ainda que a 

Educação Superior de forma genérica) tenha condições que cumprir o que promete? A 

resposta é: Tradição (destacado pelos trechos “38 anos de tradição em Ensino Superior” 

e “desde 1967”); Modernidade (sugerida no trecho “infra-estrutura moderna com 

equipamentos e laboratórios de última geração”); e Eficiência (nos trechos “diversos 

cursos de graduação e curta duração para preparar você para o mercado de trabalho” e 

“professores altamente qualificados”).  

Portanto, o anúncio trabalha com a idéia de que para uma boa universidade 

importa a qualificação profissional montada no tripé: tradição, eficiência e 

modernidade. E com isso quer fazer acreditar que a instituição garante ao aluno o que 

ele deseja em condições de disputar um lugar ao sol numa sociedade altamente 

competitiva. Este tripé, manifestado de diferentes maneiras e com diferentes 

intensidades parece ser uma constante nas peças publicitárias de empresas de Educação 

Superior. 

 

3.2 Sucesso e competência – Universidade Cidade de S.Paulo 
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O anúncio da Universidade Cidade de São Paulo tem estratégia de aproximação 

bem distinta do da UNIFIEO, ainda que haja pontos de contato na base discursiva. 

A propaganda consiste de duas páginas bem diferentes na sua estética, em que 

fica evidente a tentativa de estabelecer identidade com o jovem e sugerir a felicidade 

pelo Educação Superior. A primeira página explora um chavão muito presente na 

cabeça dos estudantes e de suas famílias, principalmente daquelas que não têm tradição 

de longa escolaridade – a formatura. Carolina, uma jovem bonita, sorridente e alegre, 

aparece em foto de formatura, vestindo uma malha que anuncia o curso que agora 

termina. A imagem é ut ilizada para despertar o desejo do sonho da formatura, sugerindo 

sucesso pessoal e profissional. O porquê de o curso destacado ser Odontologia e não 

Pedagogia está diretamente relacionado ao mercado de valores de profissão e de 

universidade 

A segunda página possui um formado bem diferente. Em branco é preto, Traz 

um longo texto que enfatiza a valorização do indivíduo, do ser e do aluno, sem deixar de 

lado a boa preparação para o mercado de trabalho. O título Nenhuma universidade é 

mais importante do que você relaciona a responsabilidade do sucesso com a ação do 

estudante, aparentemente reforçando o clássico argumento de quem faz a escola é o 

próprio aluno, mas de fato buscando um efeito duplo: valorizar sua escolha valorizando 

a instituição escolhida; por is so, afirma: “nós valorizamos o indivíduo, descobrindo, 
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incentivando e fazendo aflorar as potencialidades de cada um”. Ora, então, apenas uma 

instituição que valorize o ser é que tem as condições de garantir que o aluno se faça. 

Ademais, adotando o discurso humanitário, o anúncio busca sair do jogo discursivo 

(denunciativo) de que universidades privadas seriam empresas voltadas estritamente 

para o lucro, que não têm compromisso pedagógico e que, portanto, não pensam nas 

pessoas. 

O texto do anúncio opera com dois padrões: o de preparação para o mercado e 

competitividade; e o do discurso da modernidade, manifestada na busca da 

individualidade e da competência. O anúncio tenta reverter esta imagem, valorizando o 

indivíduo, o ser e mostrando que as pessoas não são coisas, mas são pessoas, 

diferentemente de quem está preocupado com o mercado. Mas isto se perder o vínculo 

com a realidade: trata-se de, com eficiência, inserir seus alunos no competitivo mercado 

de trabalho: “as aulas vão fazer de você um profissional muito mais completo e bem 

preparado para o cada vez mais competitivo mercado de trabalho”. 

Ao optar pelo nome em vez da sigla, a instituição busca a individualidade, como 

se a individualidade fosse representada por um nome e não uma sigla. Esta tentativa de 

enfatizar a personalidade de cada um (a escolha pela UNICID sendo prova disso) 

reaparece no trecho “Quem disse... que você tem que aprender o que todos aprendem e 

esquecer de suas individualidades?”, quando se reforça o conceito da individualidade, 

mostrando que a UNICID se importa com o indivíduo, com a pessoa. 

O texto cita ainda um “currículo diferenciado”, referindo-se à educação por 

competências. Um termo que entrou em alta na educação dos anos 90 e se transformou 

num discurso oficial de Estado. Hoje, evidentemente, este discurso encontra-se desfeito 

pelas análises pedagógicas mais sofisticadas e avançadas, mas prevalece como o modelo 

de educação moderna, ajustada às demandas ágeis e mutantes do conhecimento, em 

contraposição a um modelo de escola tradicional, fundamentalmente conteudista.  

A idéia do discurso das competências é fazer com que a pessoa aprenda a 

aprender e não que ela aprenda a informação, ou seja, a escola, mais do que informar, 

tem o papel de formar o indivíduo. Portanto, o que valeria seria o saber cada vez mais 

competitivo para o trabalho. De qualquer maneira, todo este novo ser das competências 

é porque a sociedade atual é uma sociedade da competição, mas este aspecto aparece 

disfarçado num discurso que favorece o indivíduo, aprendendo o fazer. Assim, o 

discurso da modernidade ganha aqui nova dimensão: a modernidade pedagógica e o 

respeito às individualidades. 
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No trecho “depois de 40 anos, resolvemos deixar de ser sigla, UNICID e assumir 

o nosso nome por extenso: Universidade Cidade de São Paulo” percebe-se a busca do 

terceiro pilar discursivo que sustentava também o anúncio da UNIFIEO: afirmar que a 

UNICID tem 40 anos de tradição é uma forma de agregar credibilidade à instituição.  

 

3.3 Barato e perto – Ítalo Brasileira 

 
 

No anúncio da instituição Ítalo Brasileira, não há nenhum debate do que seja 

educação de qualidade e muito menos qualquer promessa, por parte da instituição, de 

que quem a cursar poderá ter melhores chances no mercado de trabalho. O anúncio 

investe em uma estratégia dentro de outra lógica, presente em seu slogan melhor ensino 

com o menor custo.  

Ao assumir este discurso, a instituição assume sua função basicamente de 

prestadora de serviço de mercado em que a questão relevante é a relação custo x 

benefício e, por isso mesmo, cabe a ela trazer fundamentalmente a tabela de preços em 

seu anúncio, pela qual o aluno poderá calcular quanto desembolsará pelo produto que 

adquire.  

Também se destaca, neste anúncio, a localização das unidades de ensino – 

Moema e Santo Amaro –, apostando que a escolha do estudante pela instituição se dará 

através dos fatores preço e localização.  
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Aqui, ao contrário dos dois outros anúncios anteriormente analisados, pouco 

importa o que o consumidor ganhará ao adquirir um dos cursos da Ítalo Brasileira. De 

fato, é uma estratégia que supõe que o consumidor sabe o que quer e o que a instituição 

oferece, optando pelo produto por outros critérios (relação custo-benefício). Os donos 

desta instituição sabem que há espaço no mercado para um negócio deste tipo. 

Outro destaque do anúncio é o tratamento gráfico. A instituição faz uso de 

elementos como a bandeira nacional e as cores características brasileiras (verde, 

amarelo, azul e branco), para reforçar a nacionalização apesar do nome da instituição 

fazer referência à outra origem.  

  Enfim, podemos dizer que a Ítalo Brasileira aposta em duas teorias: a primeira se 

baseia na premissa que as pessoas acham que “universidade é tudo igual” e que, neste 

sentido, farão suas escolhas influenciadas pelo preço; e a segunda é a de que não é 

eficiente repetir o velho discurso da “formação para o mercado de trabalho”, até porque 

já é sabido que isso está na cabeça das pessoas.  

Preferiram investir em um discurso aparentemente mais direto, mais cru e 

independente, porém ainda trazendo, ainda que mais discretamente,  os elementos 

padrões da representação da Educação superior: eficiência, presente n frase “melhor 

ensino”; modernidade, através da imagem de juventude representada por uma jovem 

modelo; e tradição, com a informação “desde 1949”, fornecida junto ao seu logo. 

 

3.4 Sucesso é realização profissional – Centro Universitário São Camilo 
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De todos os anuncio examinados, o do Centro Universitário São Camilo é, sem 

dúvida, o que mais direta e explicitamente vincula a Educação superior com sucesso 

profissional e econômico. As estrelas douradas em evidência no centro da página 

sugerem um baú de ouro transbordando; um grupo de profissionais vestidos com muita 

elegância reforça o luxo e o poder que adviriam da universidade.  

Aparentemente trata-se de um anúncio sujo visualmente, com excesso de 

informações visuais e verbais e utilização de fontes pequenas que dificultam a 

legibilidade. Contudo, ele quer atrair pelas cores intensas e vivas, pelas faces firmes e 

bem-sucedidas. Rodeados das estrelas de ouro as denominadas estrelas profissionais 

desfilam seu conhecimento e sucesso, seu status profissional. A maioria é jovem, feliz e 

bem sucedida profissionalmente. Apresentam uma postura ereta e um olhar profissional, 

firme e para cima, transparecendo extrema segurança. 

O conceito de estrelas é a tônica deste anúncio: ele está presente desde as 

estrelas douradas que formam uma espécie de cúpula no logo da instituição, até em 

trechos do texto como: “Os cursos da São Camilo tem tantas estrelas que seus alunos 

tornam-se brilhantes profissionais”, “Os alunos que se formaram no Centro 

Universitário São Camilo são hoje as estrelas de mercado”, “Cursos que receberam 

estrelas do Guia do estudante”, ou ainda “Cursos que também vão fazer de você uma 

estrela”. Nesses casos, o conceito de estrela vem associado à idéia de qualidade, de 

sucesso, de eficiência e competitividade. 

Busca-se a idéia de top, como é possível constatar nas expressões utilizadas – 

“estrelas do mercado”, ou ainda “excelente profissional”. Observa-se que a lógica é de 

que esta instituição, mais do que qualquer outra, oferece as reais possibilidades para 

competir no mercado de trabalho. A instituição utiliza o discurso publicitário de não só 

criar profissionais para o mercado, mas sim os melhores. Evidentemente que não está 

em questão a veracidade do fato, mas em saber como e quais os meios de alcançar tais 

objetivos. 

  Utilizam-se no anúncio depoimentos do que seriam grandes profissionais de 

algumas empresas: Clínica Aquavitae, Clínica Escola São Camilo, Maternidade São 

Camilo, Indústria Cosmética Naturalle, Projeto Voz. Estes depoimentos funcionam 

como selo de garantia, atestando a qualidade e a aceitação dos cursos oferecidos pela 

instituição. Identificam empresas que hipoteticamente mostrariam a idéia de “empresas 

– estrelas”, não importando se essas empresas são ou não estrelas realmente, mas no 

modo como são destacadas no anúncio, sugere ao leitor que são muito importantes. 
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 É interessante destacar que neste anúncio em que predomina a idéia de sucesso 

(associada à inserção no mercado de trabalho) parece não caber o princípio da tradição. 

De fato, encontram-se diversas alusões aos princípios de eficiência e modernidade, mas 

nada que pudesse sugerir alguma vínculo com tradição. Neste caso, a tradição aparece 

com empecilho para o desenvolvimento e o sucesso. 

 

3.5 A força da tradição – Mackenzie 

 
 

O anúncio da universidade Mackenzie trabalha fortemente com o elemento 

tradição, apesar de não abrir mão dos outros conceitos que vimos identificando nos 

anúncios de Instituições de Educação Superior.  

Diferentemente dos analisados anteriormente, este anúncio não fornece a 

imagem de nenhum estudante ou de profissional e pouco apresenta da própria 

instituição. Traz apenas o símbolo em vermelho forte com a marca em destaque, 

juntamente com a idéia de futuro com tradição e alta aprovação. Utiliza-se de um 

discurso compacto, forte e pouco poluído, com citações dos cursos oferecidos e 

apostando na marca da instituição. A marca Mackenzie é utilizada como ponto forte e 

explorada de uma forma limpa, transparecendo modernidade. Para fazer isto é preciso 

confiança de que a marca já está estabelecida no mercado e que é possível, numa 
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estratégia de manutenção de espaço e de criação de novos vínculos utilizar o 

conhecimento prévio do leitor. 

A instituição trabalha no anúncio com um trocadilho – “O índice de aprovação 

de nossos alunos é muito alto”, referindo-se ao mesmo tempo, ao ingresso na faculdade 

e ao ingresso no mercado de trabalho. “Índice de aprovação”, no top of mind das 

pessoas, é a associação ao ingresso nas boas universidades. Porém, o anúncio chama a 

atenção para o ingresso ao mercado de trabalho. Isso porque o Mackenzie, teoricamente 

possui alto índice de aceitação pelo mercado. Não apenas preparando, mas garantindo a 

possibilidade de emprego. Ao destacar a frase “O índice de aprovação de nossos alunos 

é muito alto nas empresas”, a instituição assume mesmo que de maneira indireta, o 

investimento na eficiência. 

Ao contrário das instituições anteriormente analisadas, o Mackenzie já possui 

conceituada marca, resultado de seus 134 anos de existência. Porém na frase “O futuro 

se faz aqui há 134 anos”, a instituição tenta relacionar à tradição a modernidade, 

passando a idéia de que o futuro se faz com experiência. 

 

4. Considerações finais 

Toda instituição que segue a lógica da propaganda está também trabalhando na 

lógica do mercado, com profissionais que pensam neste mercado através do princípio de 

que tudo é produto. Assim, as Instituições de Ensino Superior, sobretudo as de capital 

privado, vão para o mercado publicitário na medida em que admitem seu serviço como 

produto. E como todo produto que disputa um espaço num mercado competitivo, 

utilizam estratégias que se baseiam no que o cliente (aluno) hipoteticamente procura e 

em fazer o público aderir ao valor / objeto alvo da propaganda. 

Esta disputa mercadológica no atual processo de mercantilização da educação 

mostra que as IES privadas são, ao mesmo tempo, instituições a serviço do mercado 

(isto é, preparam mão-de-obra para as empresas) e indústrias que produzem e ofertam 

serviços de educação (atendendo um público produzido pela própria demanda do 

mercado de trabalho). Procurando atender a esta demanda, as IES evidenciam em suas 

campanhas publicitárias valores como eficiência, tradição e modernidade enquanto 

atualidade, tecnologia e infra-estrutura. 

Elementos como eficiência na preparação para o mercado de trabalho, sucesso 

profissional e competitividade são freqüentemente destacados nas campanhas das 

instituições analisadas. Revelando que a educação superior é reconhecida pelas IES 
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muito mais como uma ferramenta de formação profissional, priorizando a 

funcionalidade relativamente ao mercado, do que como um estímulo para a produção de 

conhecimento e formação intelectual crítica e autônoma. 

 


